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Styresak 50-2012 HINAS1 – plan for strategisk utvikling 2011-2015 
 
 
Innledning 
Saken gjelder Helseforetakenes Innkjøpsservice AS’ (HINAS’) plan for strategisk utvikling 
2011-2015 som legges frem som en likelydende orienteringssak til styrene i de regionale 
helseforetakene. 
 
Plan for strategisk utvilkling 2011-2015 har vært på høring i RHF-ene, behandlet av styret i 
HINAS og av selskapets generalforsamling (adm. direktører i RHF-ene). 
 
Om HINAS 
HINAS er et aksjeselskap som eies av de regionale helseforetakene med følgende fordeling: 
• Helse Nord RHF (20 %) 
• Helse Midt-Norge RHF (20 %) 
• Helse Vest RHF (20 %) 
• Helse Sør-Øst RHF (40 %) 
 
Styret i HINAS har følgende sammensetning: 
• Styreleder: Helge Bryne, Helse Vest RHF  
• Nestleder: Torbjørn Skei, TRONDOS  
• Styremedlem: Kristin W. Wieland, Helse Sør-Øst RHF  
• Styremedlem: Geir Teigstad, Oslo Universitetssykehus HF  
• Styremedlem: Hilde Christiansen, Helse Vest RHF  
• Styremedlem: Ann Elisabeth Rødvei, Helse Nord RHF  
• Styremedlem: Anne-Marie Barane, Helse Midt-Norge RHF 
 
Formålet med HINAS er å stimulere til nasjonalt innkjøpssamarbeid mellom helseforetakene i 
Norge, basert på hovedmålsetningen om at samordning av volum vil generere besparelser.  
 
HINAS’ visjon er å skape merverdi for sykehusene, ved gjennomføring av nasjonale 
anskaffelser av høy kvalitet, og en god forvaltning av disse. 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 HINAS = Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 



Føringer for selskapets virksomhet gis av eierne gjennom årlig oppdragsdokument som vedtas 
i februar hvert år. Gjennom oppdragsdokumentet gis både overordnede styringsbudskap for 
virksomheten, styringsbudskap fra de regionale helseforetakene for gjeldende år, krav til 
aktivitet, finansiering og rapportering. 
 
Strategidokumentets formål og handlingsplaner 
Strategidokumentets formål er å være et styringsverktøy for HINAS´ styret fra og med 
2011 til og med 2015 som skal gi føringer for administrasjonens arbeid, og gjennom 
tydelige mål og ambisjoner gi føringer for selskapets utvikling innenfor planperioden. 
 
Strategiske mål mot 2015 
Strategiplanen har tre hovedmål frem til og med 2015: 
 
1. Mål 1 – Anskaffelser  
Gjennom nasjonal felles anskaffelse skal HINAS ved utgangen av 2015 bidra til årlig 
besparelse på 500 mill kroner samlet for helseforetakene. 
 
2. Mål 2 – Avtaleforvaltning  
HINAS skal gjennom forvaltning av avtaler bidra til avtalelojalitet, gode betingelser og 
tilrettelegging fra leverandørene i deres samarbeid med helseforetakene. 
 
3. Mål 3 – Kompetanseenhet  
HINAS skal i samarbeid med de fire RHF-ene bygge opp en kompetanseenhet som 
bidrar til bedre kvalitet i anskaffelsene i helsesektoren og som møter innkjøpsmiljøets 
behov. 
 
Handlingsplan 
Med grunnlag i strategiplanen skal det utarbeides en rullerende 4-årig handlingsplan for 
anskaffelsesprosjekter som skal gjennomføres i planperioden. Handlingsplanen 
utarbeides i samarbeid med de regionale helseforetakene gjennom opprettelse av en 
felles arbeidsgruppe med eget mandat for arbeidet.  
 
Det skal i tillegg utarbeides en årlig detaljert handlingsplan i samarbeid med de 
innkjøpsansvarlige i de regionale helseforetakene som skal spesifisere konkrete 
prosjekter gjennom året.  
 
Nasjonalt nettverk for innkjøp (NNI) 
De innkjøpsansvarlige i de regionale helseforetakene benevnes samlet for ”Nasjonal 
nettverksgruppe for innkjøp i helseforetakene” (NNI), som består av fem medlemmer 
basert på de regionale helseforetakenes eierandeler i HINAS. 
 
I samarbeid med HINAS skal NNI være pådriver og utvikle rammeverk for anskaffelser 
til helseforetakene i Norge. 
 
NNI skal bidra til å styrke samhandlingen mellom de regionale helseforetakene på 
området innkjøp av varer og tjenester, og representerer den innkjøpsfaglige kompetansen 
hos de regionale helseforetakene overfor HINAS. 
 
NNI er styringsgruppe for de prosjektene som HINAS utfører på vegne av de regionale 
helseforetakene, samt avtaler som HINAS forvalter for de regionale helseforetakene. 



Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar planen for strategisk utvikling 2011-2015 for Helseforetakenes Innkjøpsservice 

AS til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at samarbeidet mellom Helseforetakenes 

Innkjøpsservice AS og Nasjonalt nettverk for innkjøp optimaliseres for å styrke 
samhandlingen mellom de regionale helseforetakene. 

 
 
Bodø, den 20. april 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: HINAS´ plan for strategisk utvikling 2011 – 2015 
  Mandat NNI 
 
  Vedleggene er lagt ut på våre hjemmesider – se:  
  Styremøte i Helse Nord RHF, den 3. mai 2012 

http://www.helse-nord.no/article88291-1079.html
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1. Innledning 

1.1 Grunnleggende forankring  
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) ble stiftet i 2003 og eies av de fire Regionale Helseforetakene.  
Selskapets formål er å stimulere til nasjonalt innkjøpssamarbeid mellom helseforetakene i Norge. Selskapet 
skal på enkelte områder være et innkjøpsfaglig kompetansesenter, samt bidra til økt verdiskapning i 
helseforetakene. Selskapet skal kun markedsføres mot sine eiere og deres underliggende helseforetak.  
Selskapet skal ikke ha erverv som mål. Selskapets aksjonærer har ikke rett til utbytte. 
 
Føringer for selskapets virksomhet gis av eierne gjennom årlig oppdragsdokument som vedtas i februar hvert 
år.  Oppdragsdokumentet sammenstiller de regionale helseforetakenes oppdrag og bestilling til HINAS for 
gjeldende år, med utgangspunkt i overordnede rammer samt økonomiske og faglige prioriteringer. Gjennom 
oppdragsdokumentet gis både overordnede styringsbudskap for virksomheten, styringsbudskap fra de 
regionale helseforetakene for gjeldende år, krav til aktivitet, finansiering og rapportering. 
 

1.2 Visjon 
HINAS skal gjennomføre felles anskaffelser for helseforetakene.  Intensjonen er at slike felles innkjøpsavtaler 
skal realisere økonomiske og kvalitative gevinstmuligheter.  HINAS skal videre forvalte avtaleporteføljen på 
en måte som sikrer gode vilkår for helseforetakene.  HINAS skal gjennom dette være en viktig bidragsyter for 
å sikre økt verdiskapning for helseforetakene. 
 

 
 

 

 

 
 

 

1.3 Strategidokumentets hensikt og oppbygging 

Strategiplanen er styret sitt viktigste styringsverktøy for perioden 2011 til og med 2015, og gir klare føringer 
til administrasjonen. Strategisk plan skal tydeliggjøre HINAS mål og ambisjoner, og legge føringer for 
selskapets utvikling de kommende årene. 
HINAS strategiplan skal forankres hos sine eiere gjennom følgende prosess: 

 

 

 

Visjon: 
HINAS skaper merverdi for 

sykehusene, ved gjennomføring av 
nasjonale anskaffelser av høy kvalitet, 

og en god forvaltning av disse. 
 

Utkast til høring i RHF
Behandling i HINAS 

styre
Behandling i RHF 

direktørmøte 
Vedtak i de respektive 

RHF styrer
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1.3.1 Handlingsplaner 

Oppdragsdokumentet fra eierne gir føringer for utarbeidelse og vedtak av en handlingsplanstruktur. Det skal 
utarbeides en rullerende 4-årig handlingsplan (2012 t.o.m 2015) for de områder (anskaffelsesprosjekter) som 
skal omfattes av nasjonale innkjøp i regi av HINAS. Planen skal utarbeides i et samarbeid mellom de 
regionale helseforetakene og HINAS. Det nedsettes det en egen arbeidsgruppe som utarbeider utkast til 
plan. Arbeidsgruppen består av en representant fra hvert RHF (to representanter fra Helse Sør-Øst), utnevnt 
av AD-RHF, og representanter fra HINAS administrasjon.  Arbeidsgruppen kan i sitt arbeid trekke inn 
ytterligere kompetanse ved behov. Arbeidsgruppens utkast til 4-årig handlingsplan sendes på innspillsrunde 
til de fire RHF før arbeidsgruppen legger frem sin anbefaling for styret i HINAS. 
 
Den 4-årige handlingsplanen vil være et sentralt styringsverktøy for HINAS og for helseforetakene i 
planleggingen av sine anskaffelser. For å sikre at planleggingen av nasjonale anskaffelser er i tråd med HINAS 
strategiplan og helseforetakenes behov, skal følgende prosess gjennomføres: 

 
Med bakgrunn i den 4-årige handlingsplanen utarbeides det en årlig detaljert handlingsplan for de prosjekter 
som skal inngå. Årlig handlingsplan utarbeides i samarbeid med innkjøpsansvarlig i de fire RHF. Årlig 
handlingsplan skal behandles sammen med rullering av 4-årig handlingsplan av HINAS styre, AD-møte og RHF 
styrene, og inngår som en del av oppdragsdokumentet som eierne vedtar i februar hvert år.   

2.  HINAS  

2.1 Organisering 
Eierskap 
HINAS eies av de fire regionale helseforetakene, hvor eierandelen fordeler seg som følger: Helse Sør-Øst RHF 
40 %, Helse Vest RHF 20 %, Helse Midt-Norge RHF 20 % og Helse Nord RHF 20 %.  Forholdet mellom eierne er 
regulert gjennom aksjonæravtale. Eierne utgjør selskapets generalforsamling. 
 
Styret 
Selskapets styre skal bestå av 5-7 medlemmer som oppnevnes av aksjonærene, slik at 
styresammensetningen gjenspeiler eierandelene i selskapet. Det er styrets ansvar å utvikle selskapet. Styret 
skal også føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. 
 
Administrasjonen 
Administrasjonen i HINAS har kontoradresse Vadsø. Administrasjonen består per 01.05.2011 av totalt 17 
årsverk.  

2.2 Rollefordeling og ansvar  
Nasjonale anskaffelsesprosesser skjer i et samarbeid mellom HINAS og de regionale helseforetak ene med 
underliggende foretak.  Rolle- og ansvarsfordeling mellom partene i disse prosessene er en særdeles viktig 
suksessfaktor for å oppnå gode resultater. 
 

Arbeidsgruppen 
utarbeider 

utkast til 4-årig 
handlingsplan

De regionale 
helseforetakene 

får forslag til     
4-årig 

handlingsplan 
for innspill

Behandles 
HINAS styre

Behandles i  RHF 
direktørmøtet

Felles sak til 
styrene i de 

regionale 
helseforetakene
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Det er etablert: 

1. Samarbeidsavtale mellom selskapets eiere. Avtalen regulerer grunnleggende prinsipper for 
samarbeidet mellom de regionale helseforetakene og HINAS. Dette gjelder både prinsipper for 
deltakelse i nasjonale anskaffelsesprosjekter, prinsipper for samarbeidet, partenes forpliktelser, 
prinsipper for fastsettelse av provisjon og prinsipper for utvelgelse av nye avtaleområder. 
 

2. Mandat for nasjonal nettverksgruppe for innkjøp i helseforetakene.   
Nasjonal nettverksgruppe for innkjøp i helseforetakene (NNI) består av innkjøpslederne i de fire RHF 
og har en viktig rolle og et stort ansvar i den enkelte anskaffelsesprosess.  Medlemmene 
representerer den respektive administrerende direktør i den operative dialogen med HINAS.   
 

3. Samhandlingsrutiner mellom HINAS, RHF og HF.  Samhandlingsrutinene beskriver rollefordelingen 
samt saksgang i den enkelte anskaffelsesprosess mellom HINAS, RHF og HF.   

3.  Strategiske valg mot 2015 

3.1 Mål 
Det er satt 3 målsettinger for selskapet, som alle understøtter selskapets visjon.  Målsetningene omhandler 3 
ulike arbeidsområder: Gjennomføring av nasjonale anskaffelser, forvaltning av nasjonale avtaler og utvikling 
av kompetanseenhet i HINAS. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mål 1: 
 

Gjennom nasjonale anskaffelser skal HINAS ved utgangen av 2015 bidra til 
årlig verdiskapning på 500 MNOK for helseforetakene 

Mål 2: 
 

HINAS skal gjennom forvaltning av avtaler bidra til avtalelojalitet, gode 
betingelser og god tilrettelegging fra leverandørene i deres samarbeid med 

helseforetakene. 

Mål 3: 
 

HINAS skal i samarbeid med de fire RHF bygge opp en kompetanseenhet 
som bidrar til bedre kvalitet i anskaffelsene i helsesektoren, og som møter 

innkjøpsmiljøets behov. 
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3.2 Strategivalg mål 1 - Anskaffelser  

3.2.1 Prioriterte anskaffelsesområder i perioden. 

HINAS eiere gir klare føringer på at omfang av nasjonale anskaffelser skal øke betydelig i perioden. Målet er 
å utnytte det besparelsespotensialet som ligger i felles anskaffelser best mulig. HINAS eiere har også gitt 
føringer på at HINAS skal prioritere nasjonale anskaffelser på områder hvor samkjøp har vært lite utbredt, på 
innkjøpsområder som representerer betydelige økonomiske omfang for helseforetakene, og hvor man antar 
at besparelsespotensialet er betydelig.  Det har over flere år blitt gjennomført nasjonalt koordinerte 
anskaffelser av så vel materiell utenom kjernevirksomheten (støttekjøp) samt innenfor kjerneområdene. 
Eksempler er insulinpumper, utstyr til invasiv kardiologi, pacemakere, sprøyter og kanyler samt innen 
tjenestekjøp som vikartjenester leger og sykepleiere. Empirien tilsier og dokumenterer at det er disse 
innsatsområdene som relativt sett gir de største gevinstene. Sannsynligvis har dette bl.a. sammenheng med 
at områdene ikke tradisjonelt har vært gjenstand for samordning interregionalt eller nasjonalt. Den 
regningssvarende prisnedgangen på utstyr til kjerneområdene er betydelig for alle disse anskaffelsene og 
beløper seg til mellom 20 og 30 prosent. HINAS har i sin målsetting om 500 mill i besparelser lagt dette til 
grunn i sine hypoteser, men på et konservativt nivå på 20 %. Av 2,5 med. NOK.  
 
I og med at disse områdene er svært kritisk for helseforetakene vil det legges opp til risikovurderinger for 
hvert prosjekt ved planlegging av disse. Styret skal sørge for at det foretas nødvendige risikovurderinger for 
selskapets totale aktivitet. 
 
 Utpekte satsingsområder for nasjonale anskaffelser i perioden er: 
 

* Medisinsk teknisk utstyr: HINAS skal i perioden gjennomføre minst 10 anskaffelsesprosjekter av 
medisinsk teknisk utstyr.   
 
* Materiell til medisinsk virksomhet: HINAS skal i perioden gjennomføre minst 15 
anskaffelsesprosjekter innen anskaffelsesområdet materiell til medisinsk virksomhet. Materiell til 
medisinsk virksomhet er her delt inn i tre områder. Dette er:  
- Medisinsk forbruksmateriell  
- Forbruksmateriell Operasjon/kirurgi  
- Forbruksmateriell Laboratorium  
 
* Tjenestekjøp: HINAS skal i perioden gjennomføre nasjonale tjenestekjøp på vegne av de fire 
regionale helseforetakene. Behov og ønsker fra regionene vil være førende på hvilke tjenestekjøp 
som skal gjennomføres nasjonalt.  Kjøp av banktjenester og revisjonstjenester er foreløpig prioritert. 

 
Tjenestekjøp er ikke medregnet i selskapets målsetning om verdiskapning for helseforetakene på 500 mill i 
planperioden. Dette da det er usikkert hvor mange tjenestekjøp-anskaffelser det vil være behov for i 
perioden og omfanget av disse.  Regionenes etterspørsel etter tjenestekjøp-anskaffelser vil kunne innvirke 
på antall anskaffelser som vil bli gjennomført i de to øvrige satsingsområdene. 
 

3.2.2 Utvelgelse av nasjonale anskaffelser i samarbeid med regionene 

I arbeidet med utvelgelse av hvilke anskaffelser som skal gjennomføres nasjonalt, vil samarbeidet med 
innkjøpsmiljøene i regionene være av stor betydning.  Gjennom den 4-årige og årlige handlingsplan skal 
HINAS sammen med eierne jobbe frem anskaffelsesprosjekter som både understøtter helseforetakenes 
behov, og som understøtter målene som eierne har satt.  Vedtatt planstruktur og en felles forståelse av 
prosessforløp (skissert i kap 1.3) vil danne et godt grunnlag for en langsiktig planlegging og effektiv 
gjennomføring av nasjonale anskaffelsesprosjekter, som sees i sammenheng med de regionale og lokale 
innkjøpsplaner og eksisterende avtaler. 
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I alle regioner gjennomføres det et omfattende arbeid vedrørende organisering av innkjøpsområdet i den 
enkelte region.  Etablering av kategoristrukturer sentralt i disse prosessene. Det å få til en omforent og 
nasjonal kategoristruktur er av stor betydning i arbeidet med samordning av anskaffelser.  For å enes om 
nasjonale anskaffelsesprosjekter og det konkrete innholdet i hver enkelt av disse, er det avgjørende at 
regionene har en forholdsvis lik inndeling av sine innkjøpskategorier og hva disse kategoriene inneholder.  
HINAS vil i planlegging av nasjonale anskaffelser følge den kategoristruktur som regionene enes om, og 
understreker viktigheten av at det fattes en beslutning gjeldende kategoristruktur på tvers av regionene.  
HINAS vil derfor ta initiativ til å koordinere et arbeid i samarbeid med regionene, for å komme frem til en 
felles kategoristruktur. 
 
Som påpekt i oppdragsdokumentet skal arbeidsgruppen oppnevnt med representanter fra alle RHF og 
HINAS, ha som mandat å utarbeide forslag til 4-årig handlingsplan.  Arbeidsgruppens RHF representanter må 
i denne prosessen sørge for at de har god innsikt og forankring mot innkjøpsplanene i det enkelte HF, for å 
sikre at nasjonal plan for anskaffelser harmoniserer godt med helseforetakenes planer og behov. Ved 
etablering av 4-årig handlingsplan vil det være mulig å gjennomføre grundige analyser som skal danne 
grunnlag for utvelgelse av enkeltanskaffelser i den årlige handlingsplanen. Vedtak om nasjonale anskaffelser 
gjennom det årlige oppdragsdokumentet vil skape forutsigbarhet for alle parter. 
 

3.2.3 Gevinstrealisering 
Beregning og synliggjøring av gevinstrealisering gjennom nasjonale anskaffelser vil være viktig i 
strategiperioden.  HINAS skal arbeide med å videreutvikle metoder og verktøy for både potensiell og faktisk 
gevinstberegning.  I dette arbeidet vil det også være viktig å vurdere ikke-økonomisk verdiskapning, som 
f.eks økt kvalitet, bedre funksjonalitet, bedre tilrettelegging, anskaffelser i tråd med samfunnsansvar – miljø 
og etisk handel. Videre er det sentralt å videreutvikle metoder og rutiner for bedre synliggjøring av den 
verdiskaping og gevinstrealisering som oppnås overfor eierne/kundene. 

3.2.4 Rammebetingelser for å få til gode nasjonale anskaffelser. 

 
Klar rolle og ansvarsfordeling i anskaffelsesprosjekter 
Klare rolle- og ansvarsforhold i anskaffelsesprosessene er viktig for å lykkes med å oppnå høy kvalitet og 
effektivitet i nasjonale anskaffelsesprosesser.  Mange parter er involvert i ulike faser av anskaffelsene.  Det 
er derfor er viktig at alle parter er kjent med sin rolle og sitt ansvar for å oppnå et godt resultat i fellesskap.  
Sentrale styrende dokumenter vil være: 

 Samarbeidsavtale mellom HINAS og de 4 regionale helseforetakene 

 Dette strategidokumentet 

 Etablerte rullerende handlingsplaner og årlige handlingsplaner 

 Mandat for NNI 

 Samhandlingsrutinene mellom HINAS, RHF og HF 
Det er viktig å videreutvikle rolle- og ansvarsfordelingen mellom partene i anskaffelsesprosessene og sikre 
etterlevelse av vedtatte prinsipper.   
 
Høy kvalitet og faglig ekspertise i anskaffelsesprosjektene 
HINAS har høy kvalitet som en grunnleggende premiss for alle nasjonale anskaffelser.  Dette gjelder både: 

a) Kvalitet på gjennomføring av anskaffelsen:  
Lov om offentlige anskaffelser følges, relevante krav om miljø- og samfunnsansvar, høye etiske krav, 
involvering av fagpersonell i prosessen, gjennomføring etter vedtatt mål og  
b) Kvalitet på den vare eller tjeneste som anskaffes:  
Varen/tjenesten innehar tilstrekkelig kvalitet, definert av fagpersonell, til lavest mulig pris.   

 
I hver enkelte anskaffelse er prosjektgruppen en viktig suksessfaktor for å sikre brukernærhet og dermed et 
godt resultat.  Deltakerne i prosjektgruppen rekrutteres fra hver av de fire helseregionene. Rutiner for 
oppnevnelse av prosjektgruppedeltakere skal gjennomgås for å sikre at prosjektgruppen samlet sett innehar: 
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- Høy, og riktig sammensatt faglig ekspertise 
- Faglig forankring i tilhørende region gjennom referansegruppe 
- Fornuftig antall deltakere for en effektiv arbeidsprosess 
- Avklart mandat i egen region for prosjektgruppedeltakere  

 
Anskaffelser med tanke på hele verdikjeden. 
Det er svært mange forhold som har betydning for å få til det gode innkjøp.  HINAS skal i perioden styrke sitt 
arbeid for å sikre at man tar hensyn til hele verdikjeden i en anskaffelsesprosess.  Dette gjelder fra bedre 
kjennskap til markedet og brukernes behov, til forsyningsløsninger og kjøp i den enkelte virksomhet.  HINAS 
skal bruke mer ressurser og oppnå økt kvalitet på den første fasen av anskaffelsen som er kartleggings-, 
planleggings- og strategifasen.  Høy kvalitet og grundighet i den fasen, hvor hele verdikjeden er gjenstand for 
vurdering i forkant av anskaffelsen, vil blant annet bidra til bedre kvalitetssikring, viktige avklaringer tidlig i 
prosessen, mer effektiv implementering, økt avtalelojalitet samt øke muligheten for innovative anskaffelser.  
En tett dialog med RHF og HF er sentralt for å lykkes med dette, og HINAS vil derfor sette fokus på 
logistikkutfordringer i strategiperioden. Dette vil være viktig for at både HINAS og den enkelte region får 
innsikt i og forståelse for hverandres logistikkløsninger/ –utfordringer, og for å drøfte mulige 
utviklingsområder. 
 
Hensynet til miljø, samfunnsansvar og etisk handel i nasjonale anskaffelser 
Etikk, miljø og samfunnsansvar er et viktig rammeverk for enhver anskaffelse, så også for nasjonale 
anskaffelser gjennomført av HINAS.  HINAS er i likhet med de regionale helseforetakene medlem i Initiativ 
for etisk handel. Årlig handlingsplan med tiltak for innarbeiding og oppfølging av etiske krav i anskaffelser, 
samt intern kompetanseheving på fagområdet, utarbeides og følges opp gjennom medlemskapet.  
Samarbeid med helseregionene er helt sentralt i dette arbeidet.  HINAS deltar også i prosjektgruppen i 
delprosjekt etisk handel, som er et samarbeidsprosjekt mellom alle regionene. Prosjektet skal munne ut i at 
arbeidet med etisk handel (gjøre risikovurderinger, sette etiske krav og følge opp disse i anskaffelser) er 
implementert i alle regioner og i HINAS. Arbeidet ledes av Helse Sør-Øst som er ledende i arbeidet med etisk 
handel i anskaffelser. 
 
HINAS har også vært med i utarbeidelsen av rapporten ”Miljø- og samfunnsansvar i innkjøp”.  Ovennevnte 
prosjekt er et resultat av denne rapporten.  HINAS vil også følge opp de øvrige føringene i rapporten som 
omhandler miljøansvar i anskaffelser. Kontinuerlig faglig oppdatering og kompetanseheving på disse 
områdene, vil være viktig for å lykkes i arbeidet. 
 
 Innovasjon 
Å tilrettelegge for innovasjon gjennom offentlige anskaffelser er et satsingsområde.  Forutsigbarhet og 
langsiktig planlegging av hvilke anskaffelser som skal gjennomføres av HINAS vil være en viktig forutsetning 
for å få dette til.  Innovasjonsfremmende anskaffelser kan være tidkrevende og krever en grundig 
planleggingsfase.  HINAS deltar i Innomeds styringsgruppe for derigjennom å sette fokus på 
innovasjonsmuligheter gjennom anskaffelser, og få informasjon om innovasjonsprosjekter som pågår.   
HINAS deltar også i Leverandørutviklingsprogrammets (NHO) metodegruppe, som har som mandat å 
utarbeide en metodebeskrivelse for gjennomføring av innovasjonsfremmende anskaffelser.  Dette arbeidet 
pågår og vil være et viktig redskap for videreutvikling av egne arbeidsmetoder i anskaffelsesprosesser.  Det 
vil videre være viktig for HINAS og delta aktivt i samarbeidsprosjekter som igangsettes på tvers av regionene 
for økt grad av tilrettelegging for innovasjon gjennom anskaffelser. HINAS skal derigjennom bidra til 
måloppnåelse jf oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til de fire regionale 
helseforetakene. 
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3.3 Strategivalg mål 2 - Avtaleforvaltning  
Arbeid og ressursbruk knyttet til avtaleforvaltning skal øke i omfang.  Det er viktig å prioritere dette arbeidet 
sterkere for å nå HINAS målsetning.  God avtaleforvaltning stiller krav til kompetanse, gode rutiner og 
systemer, god kjennskap til leverandørenes og brukernes utfordringer, samt tydelighet i forhold til hva som 
er avtaleforvalters ansvar og myndighet.   

3.3.1 Sikre god implementering og informasjon om nye avtaler 

En sentral del av enhver anskaffelse er implementering av avtalen. Samarbeidet med helseforetakene er 
også her en kritisk suksessfaktor.  Implementeringshensyn må tas tidlig i anskaffelsesprosjektet, for å kunne 
ta høyde for ulike utfordringer og logistikkløsninger i regionene. Særlig innenfor anskaffelser som omhandler 
forbruksmateriell, er det viktig med en tett dialog med regionene for å sikre samordning mot forsynings- og 
logistikkløsninger regionalt i forkant av anskaffelsen. 
 
Det er styringsgruppen som beslutter anskaffelsesstrategien i den enkelte anskaffelse.  Fokus på forsynings- 
og logistikkutfordringer skal styrkes som en del av strategibeslutningene i den enkelte anskaffelse.  Økt fokus 
på dette området vil også få betydning/legge føringer på utviklingsbehov knyttet til forvaltning av nasjonale 
avtaler, og hvordan dette kan gjøres på best mulig måte.  Utarbeidelse av gode informasjonsrutiner vil være 
et sentralt utviklingsområde for å styrke implementeringen av nye avtaler. 

3.3.2 Effektiv klage-, endrings- og avvikshåndtering. 

Det er viktig å videreutvikle klage- og avvikshåndteringen i HINAS, samt koordinering av dette i forhold til det 
enkelte RHF.  Det er videre viktig å videreutvikle et system som på en god og effektiv måte kan håndtere 
klager og avviksmeldinger.  Dette utviklingsarbeidet må skje i tett samarbeid med de fire RHF, hvor også 
ansvars- og rollefordelingen klargjøres.  HINAS vil ha ansvaret for å følge opp avvik opp mot leverandørene. 

3.3.3 Sikre gode leverandørbetingelser og statistikkanalyse i avtaleperioden. 

En viktig del av avtaleforvaltningen vil være å ha gode statistikksystemer som er tilrettelagt både for brukere 
og leverandører.  God statistisk informasjon om bruk av avtalen er et svært viktig styringsverktøy – både for 
eierne, i forvaltningen av avtalen og i planleggingen av ny anskaffelse. HINAS skal videreutvikle sitt arbeid i 
oppfølging og forhandling av betingelser og tilrettelegging fra leverandørene i avtaleperioden, og da særlig i 
beslutningsprosesser vedrørende prolongering. 
 

3.4 Strategivalg mål 3 - Kompetanseenhet  

Det skal i perioden etableres en kompetanseenhet som en egen resultatenhet i HINAS.  Etableringen skal i 
hovedsak skje med utgangspunkt i føringer lagt i rapporten ”Etablering av en kompetanseenhet for 
anskaffelser” av 08.12.2010. Enheten skal bygges opp til 5 ansatte i løpet av 3 år. Hovedformålet med 
kompetanseenheten er å sikre bedre kvalitet i alle anskaffelsesprosessene i helsesektoren.  For at 
kompetanseenheten skal være et verktøy som sikrer formålet, er det viktig at dette blir et verktøy som 
brukes aktivt.  Oppbygging av kompetanseenheten i tråd med helseforetakenes utfordringer og 
kompetansebehov er derfor helt nødvendig. 

3.4.1 Utvikling i samarbeid med brukerne 

Kompetanseenhetens oppgaver og ambisjonsnivå må sees i sammenheng med tilgjengelige ressurser. I 
rapporten ”Etablering av kompetanseenhet for anskaffelser” er det stipulert et ressursbehov som overstiger 
5 ansatte.  Det blir derfor en viktig å se på hvilke oppgaver kompetanseenheten skal løse med de 
tilgjengelige ressurser.  Videre blir det viktig å se på hvordan kompetanseenheten på best mulig måte kan 
jobbe sammen med, og dra nytte av, de ressurser og den kompetanse som innkjøpsmiljøene besitter.  Det er 
gjort betydelig arbeid i alle regioner for å sikre god kvalitet på anskaffelser, og det er viktig at 
kompetanseenheten benytter og videreutvikler det som allerede er utviklet i regionene. Som en første fase i 
etableringen bør innkjøpssjefene i regionene og HINAS enes om en felles arbeidsprosess som skal sikre en 
ivaretakelse av dette. 
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3.4.2 Oppbyggingsplan og prioriteringer 

Kompetanseenheten må utvikles gradvis over en 3-års periode. HINAS må, i samarbeid med 
innkjøpsmiljøene, utarbeide en oppbyggingsplan for enheten.  Særlig er prioriteringer i forhold til 
tjenesteleveranse viktig.  Den viktigste suksessfaktoren for kompetanseenheten er at tjenesteleveransen er 
av svært høy kvalitet.  Prioritering av tjenesteleveranser og hva disse må inneholde er derfor helt nødvendig.  
Dette må gjøres i samarbeid med innkjøpsmiljøet for å sikre at kompetanseenheten prioriterer 
tjenesteleveranse på de områder hvor behovet og forbedringspotensialet er størst. 
 
I prosjektrapporten Miljøkriterier i innkjøp, er det lagt klare føringer for kompetanseenhetens rolle for å 
styrke arbeidet med miljøhensyn og etiske krav i anskaffelser. Kompetanseenheten er ment å ha et særlig 
ansvar for å bidra til at innkjøp i spesialisthelsetjenesten skjer med krav knyttet til miljø og etiske 
leverandørkjeder, og spesifiserer klare oppgaver kompetanseenheten bør ivareta.  Videre vil metode og 
kompetanseheving knyttet til innovative anskaffelser være et naturlig satsingsområde og koordinere for 
kompetanseenheten. Dette må hensyntas når HINAS i samarbeid med regionene utarbeider en oppbyggings- 
og prioriteringsplan for enheten. 
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4. Vedlegg 

Vedlegg 1 – Økonomiske beregninger 

Forutsetninger og forutsigbarhet 
Strategiplanen er offensiv i den forstand at det skal oppnås betydelige besparelser gjennom å rette fokus på 
til dels store og økonomisk tunge områder for helseforetakene. Det er lagt opp til en portefølje av nye 
prosjekter i planperioden som har verdi på om lag 2,5 mrd. NOK. Målet forutsetter en nasjonal samordning i 
større grad, både når det gjelder regionenes deltakelse i de anskaffelsene som vedtas gjennomført, og 
innhold og omfang i de nasjonale anskaffelsene.   Plan- og prosesstruktur som er beskrevet legger gode 
rammebetingelser og føringer for å oppfylle disse forutsetningene. HINAS vil investere i ressurser for å nå 
målene og det forutsettes at strategiplanens satsingsområder er godt forankret.  

 
Finansieringsmodell 
Utgangspunktet for HINAS sin finansiering er 1% av omsatt kontraktsverdi. I enkelte anskaffelser vil det være 
nødvendig å fravike dette utgangspunktet, noe som for øvrig allerede gjøres i dag. Dette vil særlig gjelde 
avtaleområder med særlig lav omsetning.  På avtaler med forventet lav omsetning er det naturlig med 
timefinansiering, hvor HINAS fører timer for arbeidet med anskaffelsen og fordeler dette på hvert RHF.  
Finansieringsmodell for hvert anskaffelsesprosjekt skal synliggjøres og vedtas gjennom årlig handlingsplan.  
Det er igangsatt et arbeid mellom regionene for å utrede finansiering av felleseide selskaper og prosjekter, 
som vil levere sin innstilling i løpet av 2011. Konklusjonene i dette arbeidet kan komme til å skape behov for 
endringer i finansieringsmodellen for HINAS. 

 
Bemanning 
For å gjennomføre, administrere og forvalte dagens og ny portefølje legges det opp til en økning av HINAS 
personalressurser i perioden.  Særlig er det prosjektledere, avtaleforvaltere og personell innen 
statistikk/analyse hvor rekrutteringsbehovet er størst. HINAS vil også i sitt arbeid med fremtidig rekruttering 
vurdere alternativ organisering hvor den kompetansen som er bygget opp lokalt kan nyttes helt eller delvis. 
 
Økte juridiske kostnader 
Som følge av satsing på anskaffelser av materiell og tjenester til kjernevirksomheten vil det etter all 
sannsynlighet øke antallet saker ført mot KOFA eller Norsk rett. Utgiftene forbundet med juridiske tjenester 
vil derfor øke i takt med konkurranser som blir utlyst. 
 
Økonomisk prognose for HINAS 
Prognosen i perioden er som følger: 
Driftsbudsjett 2010 2011 2012 2013 2014 

Driftsinntekter 16,9 18,7 19,2 34,2 40,0 

Driftsutgifter 16,9 19,2 21,0 23,0 24,8 

Finansposter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Resultat 0,2 -0,3 -1,6 11,4 15,4 
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Vedlegg 2 - Resultatoppnåelse og rapportering 

 
Måleparameter - Antall nye anskaffelser 
Antall nye anskaffelser måles i forhold til antall virkelig gjennomførte anskaffelser mot antall planlagte nye 
anskaffelser. 
 

Måleparameter - Anskaffelsens varighet 
Anskaffelsens varighet måles fra prosjektgruppens oppstartsmøte til signering av kontrakt. 

 
Måleparameter - Gevinster nye anskaffelser 
Anskaffelser innenfor nye avtaleområder som er igangsatt av HINAS i perioden 2011 til og med 2015. 

 
Potensiell gevinst:  

Pris fra sist gjennomførte anskaffelse i den enkelte region. 
Oppnådd pris i anskaffelsen 
x      Estimert forbruk (Foretakenes estimat)  
=    Budsjettert gevinst for helseforetak totalt for avtaleperioden 

 
Faktisk gevinst: 

Pris fra sist gjennomførte konkurranse i den enkelte region  
- Oppnådd pris i konkurransen 
x      Registrert årlig forbruk (leverandørstatistikk) 
=    Faktisk gevinst for helseforetak per år i avtaleperioden 

 

Måleparameter - Gevinster anskaffelser innenfor eksisterende avtaleportefølje 
Anskaffelser innenfor eksisterende avtaleområder som er igangsatt av HINAS i perioden 2011 til og med 
2015. 

 
Potensiell gevinst:  

Pris fra gjeldende nasjonale avtale. 
Oppnådd pris i ny anskaffelse/reforhandling eksisterende avtale 
x      Estimert forbruk (Foretakenes estimat)  
=    Budsjettert gevinst for helseforetak totalt for avtaleperioden 

 
Faktisk gevinst: 

Pris fra gjeldende nasjonal avtale.  
- Oppnådd pris i ny anskaffelse/reforhandling eksisterende avtale 
x      Registrert årlig forbruk (leverandørstatistikk) 
=    Faktisk gevinst for helseforetak per år i avtaleperioden 
 

Måleparameter - Avtalelojalitet 
Avtalelojalitet måles ved å sammenligne statistikk fra avtaleleverandører mot statistikk fra helseforetakenes 
regnskaps- eller innkjøpssystem. 
 

Rapportering  
Administrasjonens tertialrapport til styret og eierne skal rapportere status på selskapets aktivitets- og 
resultatutvikling i henhold til årlig handlingsplan. 
 
HINAS skal videre rapportere på kravene i oppdragsdokumentet i årlig melding til generalforsamlingen som 
avholdes innen utgangen av juni. 
 
 
 



NASJONALT NETTVERK FOR INNKJØP  

I HELSEFORETAKENE (NNI) 

- MANDAT - 

VEDTATT I AD-MØTET DEN xx.xx.2011 

 

Bakgrunn 

 

Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS) er stiftet og eid av de regionale helseforetakene. 

Formålet med HINAS er å stimulere til nasjonalt innkjøpssamarbeid, gjennomføre felles anskaffelser 

og forvalte disse avtalene for helseforetakene i Norge.  

Dette mandatet er etablert for å tydeliggjøre rollen til de innkjøpsansvarlige i administrasjonene til 

de regionale helseforetakene i samarbeidet med HINAS. De innkjøpsansvarlige benevnes samlet for 

”Nasjonal nettverksgruppe for innkjøp i helseforetakene” (benevnes heretter som NNI).  

Samarbeidet mellom HINAS og helseforetakene i Norge skal gi grunnlag for å realisere økonomiske 

og kvalitative gevinster. 

Nasjonal nettverksgruppe for innkjøp i helseforetakene (NNI) 

NNI er en nettverksgruppe og er ikke organisert som et selskap eller som annen organisatorisk enhet.  

NNI skal bestå av fem (5) medlemmer fra de regionale helseforetakene. Antall medlemmer skal være 

basert på de regionale helseforetakenes eierandeler i HINAS.  

Gruppen velger egen leder. Valg av leder skjer årlig.  

HINAS er sekretariat for nettverksgruppen. 

 



Innkjøpsfaglig støttespiller 

 

I samarbeid med HINAS skal NNI være pådriver og utvikle rammeverk for anskaffelser til 

helseforetakene i Norge, herunder kategoriorganisering, sortimentsstyring og avtaleoppfølging. 

 

NNI skal som en faglig nettverksgruppe bidra til å styrke samhandlingen mellom de regionale 

helseforetakene på området innkjøp av varer og tjenester, og representerer den innkjøpsfaglige 

kompetansen hos de regionale helseforetakene overfor HINAS.  

NNI har høringsrett i forbindelse med HINAS sin rullerende handlingsplan og strategisk plan.  

 

Styringsgruppe for anskaffelser 

 

NNI skal være styringsgruppe for de prosjektene som HINAS utfører på vegne av de regionale 

helseforetakene.  

 

I enkelte tilfeller kan andre representanter for de regionale helseforetakene erstatte eller supplere 

NNI som styringsgruppe. Det er de regionale helseforetakene som beslutter sammensetting av 

styringsgruppen i slike enkeltsaker.  

 

NNI er som styringsgruppe kun ansvarlig gjennom hver enkelt av medlemmene, som svarer for det 

regionale helseforetaket den enkelte representerer. NNI samlet kan ikke ansvarliggjøres.  

 

NNI kan ikke være representert i prosjektgruppen når NNI er styringsgruppe.  

Medlemmene av NNI har et særskilt ansvar for å sikre god og riktig medvirkning ved oppnevnelse av 

prosjektdeltagere i anskaffelsesprosjekter.  

Administrasjonen i HINAS skal bruke styringsgruppen ved milepæler som angitt under. 

Styringsgruppen har ved disse milepælene myndighet som beskrevet: 

 

• Prosjektplanlegging:  

o Godkjenning av prosjektplan, herunder anskaffelsesstrategi og fremdriftsplan 

• Konkurransegrunnlag:  

o Godkjenning av konkurransegrunnlag 

• Avlysning:  

o Godkjenne eventuell avlysning av konkurranse 

• Tildeling:  

o Beslutning om tildeling og godkjenning av gevinstrealiseringsplan 

• Kontraktsperioden:  

o Oppfølging av leverandører og godkjenne endringer i kontraktsforhold 

• Prolongering:  

o Godkjenne prolongering 
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